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LÜHISELGITUS

Meremeeste väljaõpe laevadel on väga oluline laeva ohutuks juhtimiseks merel ja sadamas. 
Meremeeste üldine väljaõpe ja diplomeerimine on reguleeritud meremeeste väljaõppe, 
diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooniga (STCW 
konventsioon). Konventsioon, mille Rahvusvaheline Mereorganisatsioon võttis vastu 1978. 
aastal, hõlmab sätteid, mis käsitlevad vahiteenistust ja töökõlbulikkust, sealhulgas puhkeaega, 
ning praegu rakendatakse seda ELi õigusaktides direktiiviga 2008/106/EÜ.

2010. aastal võeti STCW konventsioonis osalevate riikide Manilas toimunud konverentsil ette 
selle konventsiooni põhjalik läbivaatamine ja konventsioonis tehti olulisi muudatusi (nn 
Manila muudatused), mis jõustusid 1. jaanuaril 2012. 

Komisjoni ettepaneku (COM(2011)0555) peamine eesmärk on lisada need Manilas viimati 
kokku lepitud muudatused ELi õigusaktidesse, muutes direktiivi 2008/106/EÜ. 
Transpordikomisjon on vastutav komisjon Manila konverentsil tehtud muudatuste lisamisel 
ELi õigusaktidesse, kuid kõnealune teema puudutab olulisel määral ka tööhõivega seotud 
küsimusi.

Arvamuse eesmärk on tagada, et need uued ELi sätted on kehtiva asjakohase õigusliku 
raamistikuga ning tööturu osapoolte vaheliste olemasolevate kokkulepetega kooskõlas. 

Sellega seoses teeb arvamuse koostaja ettepaneku toetada ja tugevdada komisjoni ettepanekut 
selles osas, mis puudutab eelkõige minimaalset puhkeaega ja erandite piiranguid 
vahiteenistuses olevate meremeeste puhkeaja puhul. Minimaalne puhkeaeg on kõige vähem 
10 tundi iga 24-tunnise ajavahemiku jooksul ning 77 tundi iga 7-päevase ajavahemiku 
jooksul. 

Igapäevasele puhkeajale ei lubata erandeid teha, et ennetada väsimusest põhjustatud ohtu. 
Nädalasele puhkeajale lubatakse erandeid teha üksnes rangetel tingimustel. Üldisest reeglist 
võib kõrvale kalduda vaid siis, kui erinevate liikmesriikide tööturu osapooled lepivad kokku 
77-tunnist lühema nädalase puhkeaja. Sellega tagatakse meremeeste tööaega reguleerivate 
sätete (direktiiv 1999/63/EÜ) ühtsus.

Kuid isegi siis, kui erandid minimaalsele nädalasele puhkeajale on kollektiivselt kokku 
lepitud, lubatakse seda kohaldada vaid kahe järjestikuse nädala puhul ning tingimusel, et 
minimaalne puhkeaeg on vähemalt 70 tundi igas seitsmepäevases ajavahemikus. Lisaks 
sellele ei ole kahe järjestikuse erandi vahele jääv aeg laeva pardal lühem kui erandi 
kahekordne kestus. Seega pakutakse arvamusega absoluutset miinimumi meremeeste 
tunnisele puhkeajale eesmärgiga säilitada laevadel ohutus.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõik liikmesriigid on konventsiooni 
osalised ning ükski neist ei olnud Manila 
muudatuste vastu selleks ettenähtud korra 
kohaselt. Seepärast peavad liikmesriigid 
kohandama oma riiklikud õigusaktid 
Manila muudatustega. Vastuolud 
liikmesriikide rahvusvaheliste kohustuste 
ja ELi raames võetud kohustuste vahel 
tuleks ära hoida. Laevanduse 
rahvusvahelist iseloomu arvesse võttes 
tuleks ELi meremeeste väljaõppe ja 
diplomeerimise eeskirjad hoida kooskõlas 
rahvusvaheliste eeskirjadega. Seepärast 
tuleks Manila muudatuste kajastamiseks 
muuta direktiivi 2008/106/EÜ mitut sätet.

(4) Kõik liikmesriigid on konventsiooni 
osalised ning ükski neist ei olnud Manila 
muudatuste vastu selleks ettenähtud korra 
kohaselt. Seepärast peavad liikmesriigid 
kohandama oma riiklikud õigusaktid 
Manila muudatustega. Vastuolud 
liikmesriikide rahvusvaheliste kohustuste 
ja ELi raames võetud kohustuste vahel 
tuleks ära hoida. Laevanduse 
rahvusvahelist iseloomu arvesse võttes 
tuleks ELi meremeeste väljaõppe ja 
diplomeerimise eeskirjad hoida kooskõlas 
rahvusvaheliste eeskirjadega. 
Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist 
käsitleva 7. septembri 2005. aasta 
direktiiviga 2005/36/EÜ ei ole loodud 
nõuetekohast õiguslikku raamistikku 
meremeeste väljaõppe ja tunnistuste 
andmise nõuete kehtestamiseks. Seega on 
vaja konkreetseid ELi sätteid. Seepärast 
tuleks Manila muudatuste kajastamiseks 
muuta direktiivi 2008/106/EÜ.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada direktiivi 2008/106/EÜ ja direktiivi 2005/36/EÜ reguleerimisala erinevusi.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Manila konverentsil kavatsesid 
osalisriigid muu hulgas kehtestada 
objektiivsed piirangud eranditele, mida 
tehakse vahipersonali minimaalse puhkeaja 
suhtes, ning meresõiduohutuse, meresõidu 
turvalisuse ning merereostuse vältimise 
ülesannetega seotud meremeeste 
minimaalse puhkeaja suhtes. Ka need uued 
sätted tuleb integreerida ELi õigusesse.
Need peaksid siiski järgima meremeeste 
minimaalse puhkeaja suhtes nõukogu 21. 
juuni 1999. aasta direktiiviga
1999/63/EÜ10 ja 16. veebruari 2009. aasta 
direktiiviga 2009/13/EÜ11 kohaldatavaid 
sätteid. Lisaks peaks erandite lubamine 
olema piiratud ajaliselt, sageduselt ja
ulatuselt. Vastavad sätted tuleks lisada 
direktiivi.

(5) Euroopa tööturu osapooled on 
leppinud kokku meremeeste minimaalse 
puhkeaja osas ning selle kokkuleppe 
rakendamiseks on võetud vastu nõukogu 
direktiiv 1999/63/EÜ. Direktiivis 
1999/63/EÜ lubatakse meremeeste 
minimaalse puhkeaja puhul ka erandite 
võimaldamist. Manila konverentsil 
kavatsesid osalisriigid muu hulgas 
kehtestada objektiivsed piirangud 
eranditele, mida tehakse vahipersonali 
minimaalse puhkeaja suhtes, ning 
meresõiduohutuse, meresõidu turvalisuse 
ning merereostuse vältimise ülesannetega 
seotud meremeeste minimaalse puhkeaja 
suhtes eesmärgiga ennetada väsimust. 
Need uued sätted tuleks integreerida ELi 
õigusesse selliselt, et tagatakse kooskõla 
direktiiviga 1999/63/EÜ, mida on 
muudetud direktiiviga 2009/13/EÜ.

Or. en

Selgitus

Direktiiviga 2008/106/EÜ sätestatud võimalike erandite puhul tuleb järgida Euroopa tööturu 
osapoolte kokkulepet rakendava direktiivi 1999/63/EÜ asjakohaseid sätteid.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Olemasolevad statistilised andmed 
Euroopa meremeeste kohta on puudulikud 
ja sageli ebatäpsed, mis teeb poliitiliste 
otsuste tegemise selles tundlikus sektoris 
veelgi raskemaks. Üksikasjalikud andmed 
meremeeste diplomeerimise kohta ei 
lahenda kogu probleemi, kuid sellest oleks 
kindlasti abi. STCW konventsiooni 
kohaselt on konventsiooniosalised riigid 
kohustatud pidama registreid kõigi 

(7) Olemasolevad statistilised andmed 
Euroopa meremeeste kohta on puudulikud 
ja sageli ebatäpsed, mis teeb poliitiliste 
otsuste tegemise selles tundlikus sektoris 
veelgi raskemaks. Üksikasjalikud andmed 
meremeeste diplomeerimise kohta ei 
lahenda kogu probleemi, kuid sellest oleks 
kindlasti abi. STCW konventsiooni 
kohaselt on konventsiooniosalised riigid 
kohustatud pidama registreid kõigi 
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tunnistuste ja kinnituslehtede ning 
asjakohaste pikendamiste või muude neid 
mõjutavate meetmete kohta (reegel I/2 
lõige 14). Liikmesriikidel on direktiivi 
2008/106/EÜ artikli 11 lõike 4 kohaselt 
kohustus pidada registrit väljaantud 
tunnistuste ja kinnituslehtede kohta. 
Selleks et saada võimalikult täielikku pilti 
tööhõive olukorrast Euroopas, tuleks 
nõuda, et liikmesriigid saadaksid 
komisjonile nende meremeeste tunnistuste 
registris sisalduvast teabest valitud teavet. 
Seda teavet tuleks kasutada statistilistel 
eesmärkidel ning see peaks olema 
kooskõlas ELi andmekaitsenõuetega.
Direktiivi 2008/106/EÜ tuleks lisada 
vastav säte.

tunnistuste ja kinnituslehtede ning 
asjakohaste pikendamiste või muude neid 
mõjutavate meetmete kohta (reegel I/2 
lõige 14). Liikmesriikidel on direktiivi 
2008/106/EÜ artikli 11 lõike 4 kohaselt 
kohustus pidada registrit väljaantud 
tunnistuste ja kinnituslehtede kohta. 
Selleks et saada võimalikult täielikku pilti 
tööhõive olukorrast Euroopas, tuleks 
nõuda, et liikmesriigid saadaksid 
komisjonile nende meremeeste tunnistuste 
registris sisalduvast teabest valitud teavet. 
Kõnealune teave peaks sisaldama vaid 
seda, mida on vaja võimaldamaks 
tõenditel põhineva poliitika 
kujundamiseks, seda teavet tuleks 
kasutada vaid statistilistel eesmärkide ning 
seda tuleks koguda, säilitada ja 
analüüsida, järgides täielikult ELi 
andmekaitsenõudeid. 

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada andmete Euroopa Komisjonile edastamise eesmärki, seda ka 
andmekaitseseaduste nõuetekohase kohaldamise huvides.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et järjepidevalt koguda andmeid 
meremeheameti kohta vastavalt 
meremeheameti ja tehnoloogia 
muutumisele, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
vastu õigusakte seoses direktiivi 
2008/106/EÜ V lisa kohandamistega. Need 
delegeeritud õigusaktid käsitleksid 
eelkõige kinnituslehtedele märgitava teabe, 
kutsetunnistuste või pädevust tõendavate 
tunnistuste sisu ning tunnistuse või selle 
kinnituse saanud meremeeste arvu ja 

(8) Selleks et järjepidevalt koguda andmeid 
meremeheameti kohta vastavalt 
meremeheameti ja tehnoloogia 
muutumisele, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
vastu õigusakte seoses direktiivi 
2008/106/EÜ V lisa kohandamistega. Need 
delegeeritud õigusaktid käsitleksid 
eelkõige nende sätete ajakohastamist, mis 
käsitlevad kinnituslehtedele märgitava 
teabe, kutsetunnistuste või pädevust 
tõendavate tunnistuste sisu ning tunnistuse 
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andmeid, võttes arvesse nimetatud lisas 
osutatud andmekaitsemeetmeid. Lisaks 
peaks komisjonil olema õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte selleks, et 
kehtestada meetmed seda liiki statistilise 
teabe kogumiseks, säilitamiseks ja 
analüüsimiseks liikmesriikide poolt, 
pidades silmas meremehi käsitlevate uute 
statistikaalaste vajaduste arvestamist ning 
ajakohase ja tegelikkusega kooskõlas oleva 
teabe kogumist. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase konsulteerimise, 
sh eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide üheaegse, õigeaegse ja 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

või selle kinnituse saanud meremeeste arvu 
ja andmeid, võttes arvesse nimetatud lisas 
osutatud andmekaitsemeetmeid. Lisaks 
peaks komisjonil olema õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte selleks, et 
kehtestada meetmed seda liiki statistilise 
teabe kogumiseks, säilitamiseks ja 
analüüsimiseks liikmesriikide poolt, 
pidades silmas meremehi käsitlevate uute 
statistikaalaste vajaduste arvestamist ning 
ajakohase ja tegelikkusega kooskõlas oleva 
teabe kogumist. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase konsulteerimise, 
sh eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide üheaegse, õigeaegse ja 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid peaksid piirduma vaid sellega, mida on vaja teabesüsteemi 
ajakohastamiseks vastavalt meresõidu arengule.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt d (uus)
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 1 – punkt 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

41 a. „elektrik” – I lisa III peatüki sätetele 
vastava kvalifikatsiooniga reakoosseisu 
liige”;

Or. en

Selgitus

Direktiivi tuleb lisada mõiste „elektrik“ vastavalt I lisa III peatüki sätetele.
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Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt f – sissejuhatav osa
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 5 – lõige 11 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Tunnistuse taotleja esitab piisavad 
tõendid:

11. Tunnistuse taotlejad esitavad piisavad 
tõendid:

Or. en

Selgitus

Tuleb eelistada mitmust, kuna see hõlmab nii mees- kui ka naissoost taotlejaid ning seega 
hoitakse niiviisi ära arusaamatused, mis võivad tekkida ainsuse tõttu enamikes 
keeleversioonides.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt f
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 5 – lõik 11 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) oma isiku kohta; Ei puuduta eestikeelset versiooni

Or. en

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt f
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 5 – lõige 11 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) et ta ei ole noorem, kui on taotletava 
tunnistuse puhul ette nähtud I lisa 
eeskirjadega;

(b) et nad ei ole nooremad, kui on 
taotletava tunnistuse puhul ette nähtud I 
lisa eeskirjadega;
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Or. en

Selgitus

Tuleb eelistada mitmust, kuna see hõlmab nii mees- kui ka naissoost taotlejaid ning seega 
hoitakse niiviisi ära arusaamatused, mis võivad tekkida ainsuse tõttu enamikes 
keeleversioonides.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt f
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 5 – lõige 11 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) et ta täidab STCW koodeksi jaotises A-
I/9 ette nähtud tervisenõudeid;

(c) et nad täidavad ettenähtud 
tervisenõudeid, mida on vaja seoses 
konkreetsete kohustustega;

Or. en

Selgitus

Tuleb eelistada mitmust, kuna see hõlmab nii mees- kui ka naissoost taotlejaid ning seega 
hoitakse niiviisi ära arusaamatused, mis võivad tekkida ainsuse tõttu enamikes 
keeleversioonides. Lisaks tuleb rõhutada, et tervisenõuete täitmist saab nõuda vaid 
konkreetsete kohustustega seoses.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt f
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 5 – lõige 11 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) et ta täidab I lisa eeskirjades loetletud 
pädevusnõudeid, mis on ette nähtud nende 
ametikohtade, teenistusülesannete ja 
tasemete puhul, mis märgitakse tunnistuse 
kinnituslehele.

(e) et nad täidavad I lisa eeskirjades 
loetletud pädevusnõudeid, mis on ette 
nähtud nende ametikohtade, 
teenistusülesannete ja tasemete puhul, mis 
märgitakse tunnistuse kinnituslehele.

Or. en
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Selgitus

Tuleb eelistada mitmust, kuna see hõlmab nii mees- kui ka naissoost taotlejaid ning seega 
hoitakse niiviisi ära arusaamatused, mis võivad tekkida ainsuse tõttu enamikes 
keeleversioonides.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõiki valitsusväliste asutuste või 
nendele alluvate üksuste teostatud 
väljaõppe, atesteerimise, diplomeerimise, 
sh tervisetõendite andmise ning tunnistuste 
kinnitamise ja pikendamisega seotud 
toiminguid kontrollitakse pidevalt 
kvaliteedisüsteemi abil, et tagada 
määratletud eesmärkide, sh instruktorite ja 
hindajate erialast ettevalmistust ja 
kogemusi käsitlevate eesmärkide 
saavutamine;

(a) kõiki valitsusväliste asutuste või 
nendele alluvate üksuste teostatud 
väljaõppe, atesteerimise, diplomeerimise, 
sh tervisetõendite andmise ning tunnistuste 
kinnitamise ja pikendamisega seotud 
toiminguid kontrollitakse pidevalt 
kvaliteedisüsteemi abil, et tagada 
määratletud eesmärkide, sh instruktorite ja 
hindajate erialast ettevalmistust ja 
kogemusi käsitlevate eesmärkide 
saavutamine vastavalt STCW koodeksi 
jaotiste A-I/6 and A-I/8 sätetele;

Or. en

Selgitus

Selles punktis korratakse STCW konventsiooni määruse 1/8 teksti, mistõttu tuleks siinkohal 
tuletada meelde, et kehtivad STCW koodeksi A osa asjaomased jaotised.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt i (uus)
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) punkt b asendatakse järgmisega:
„(b) kui valitsusasutused või -üksused 
tegelevad selliste tegevustega, 
kohaldatakse kvaliteedisüsteemi vastavalt 
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STCW koodeksi jaotiste A-I/6 ja A-I/8 
sätetele;”

Or. en

Selgitus

Selles punktis korratakse STCW konventsiooni määruse 1/8 teksti, mistõttu tuleks siinkohal 
tuletada meelde, et kehtivad STCW koodeksi A osa asjaomased jaotised.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) väljaõppe eesmärgid ning nendega 
seotud saavutatavad pädevusnõuded on 
selgelt määratletud ning et STCW 
konventsiooniga nõutavate eksamite ja 
atesteerimise läbimiseks vajalike teadmiste 
ja oskuste tase on kindlaks määratud.
Eesmärgid ja nendega seotud 
kvaliteedinõuded võib eraldi kindlaks 
määrata eri kursuste ja õppekavade jaoks 
ning need hõlmavad 
diplomeerimissüsteemi haldamist;

(c) väljaõppe eesmärgid ning nendega 
seotud saavutatavad pädevusnõuded on 
selgelt määratletud ning et STCW 
konventsiooniga nõutavate eksamite ja 
atesteerimise läbimiseks vajalike teadmiste 
ja oskuste tase on kindlaks määratud;

Or. en

Selgitus

Viimane lause jäetakse välja, kuna sama tekst sisaldub direktiivi 2008/106/EÜ artikli 10 lõike 
1 punktis d.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt ii a (uus)
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) lisatakse järgmine lõik 2 a:
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„Tuleks töötada välja esimeses lõigus 
nimetatud kvaliteedinõuded ning 
kvaliteedisüsteemid ja neid rakendada, 
võttes vajaduse korral arvesse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. 
aasta soovitust Euroopa 
kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku 
loomise kohta kutsehariduse ja koolituse 
valdkonnas ning sellega seotud 
liikmesriikide poolt vastu võetud 
meetmeid.”

Or. en

Selgitus

Kvaliteedi tagamisel kutsehariduse ja koolituse valdkonnas tuleks tagada kooskõla 
asjaomaste ELi õigusaktidega.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad meremeeste 
tervisenõuded ja tervisetõendite 
väljaandmise korra vastavalt käesoleva 
artikli sätetele ja STCW koodeksi jaotisele 
A-I/9.

1. Liikmesriigid kehtestavad meremeeste 
tervisenõuded ja tervisetõendite 
väljaandmise korra vastavalt käesoleva 
artikli sätetele ja STCW koodeksi jaotisele 
A-I/9. Tervisenõuete kehtestamisel tuleks 
samuti arvestada STCW koodeksi jaotises 
B-I/9 antud suunistega.

Or. en

Selgitus

Kuigi see ei ole STCW konventsiooni osalistele kohustuslik, antakse STCW koodeksi jaotises 
B-1/9 tervisenõuete kehtestamiseks väga kasulikke ja asjakohaseid suuniseid. 

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8 – sissejuhatav osa
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Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 11 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tunnistuse taotleja: 4. Tervisetõendi taotlejad:

Or. en

Selgitus

Tuleb eelistada mitmust, kuna see hõlmab nii mees- kui ka naissoost taotlejaid ning seega 
hoitakse niiviisi ära arusaamatused, mis võivad tekkida ainsuse tõttu enamikes 
keeleversioonides. Lisaks sellele tuleks selguse huvides lisada sõna „tervise”.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitab piisavad tõendid oma isiku 
kohta; ning

(b) esitavad piisavad tõendid oma isiku 
kohta; ning

Or. en

Selgitus

Tuleb eelistada mitmust, kuna see hõlmab nii mees- kui ka naissoost taotlejaid ning seega 
hoitakse niiviisi ära arusaamatused, mis võivad tekkida ainsuse tõttu enamikes 
keeleversioonides.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vastab asjaomases liikmesriigis 
kehtivatele tervisenõuetele.

(c) vastab asjaomases liikmesriigis 
kehtivatele tervisenõuetele, mida on vaja 
seoses konkreetsete kohustustega.
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Or. en

Selgitus

Tuleb rõhutada, et tervisenõuete täitmist saab nõuda vaid konkreetsete kohustustega seoses.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kehtestab ja jõustab vahipersonali ning 
nende meremeeste puhkeajad, kelle 
kohustuste hulka kuuluvad lõigete 3–15
kohased meresõiduohutuse ja meresõidu 
turvalisusega ning merereostuse 
vältimisega seotud ülesanded;

(a) kehtestab ja jõustab vahipersonali ning 
nende meremeeste puhkeajad, kelle 
kohustuste hulka kuuluvad lõigete 3–13 
kohased meresõiduohutuse ja meresõidu 
turvalisusega ning merereostuse 
vältimisega seotud ülesanded;

Or. en

Selgitus

Tuleb parandada lõigetele viidates tehtud viga.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigetes 4 ja 5 sätestatud puhkeaja 
nõudeid ei pea järgima häireolukordades, 
õppuste ajal või muudes 
möödapääsmatutes operatiivolukordades. 
Ülevaatused, tuletõrje- ja 
päästepaadiharjutused ning siseriiklike 
seaduste ja määrustega ja rahvusvaheliste 
dokumentidega ettenähtud harjutused 
korraldatakse viisil, mis minimaalselt 
häirib puhkeaega ega põhjusta väsimust.

6. Lõigetes 4 ja 5 sätestatud puhkeaja 
nõudeid ei pea järgima häireolukordades 
või muudes möödapääsmatutes 
operatiivolukordades. Ülevaatused, 
tuletõrje- ja päästepaadiharjutused ning 
siseriiklike seaduste ja määrustega ja 
rahvusvaheliste dokumentidega ettenähtud 
harjutused korraldatakse viisil, mis 
minimaalselt häirib puhkeaega ega 
põhjusta väsimust.
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Or. en

Selgitus

STCW konventsiooni tekst ei hõlma õppuseid.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 15 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Võttes vajalikul määral arvesse 
töötajate tervise ja ohutuse kaitse 
üldpõhimõtteid võib liikmesriik lubada või 
registreerida kollektiivlepinguid, mis 
näevad ette erandeid lõike 4 punktiga b ja 
lõikega 5 ettenähtud puhkeajast, 
tingimusel, et puhkeaeg on vähemalt 70 
tundi seitsmepäevase ajavahemiku 
jooksul. Võimaluse korral järgivad sellised 
erandid kehtestatud norme kooskõlas 
direktiiviga 1999/63/EÜ, kuid võivad 
arvestada sagedasemaid või pikemaid 
puhkeperioode või korvavat puhkeaega 
ning peaksid võimaluse korral samamoodi 
võtma arvesse STCW koodeksi jaotises B-
VIII/1 sätestatud suuniseid väsimuse 
tekkimise ennetamiseks.

11. Meremehele, kes on määratud 
töötama vahitüürimehena või 
navigatsioonivahis oleva reakoosseisu 
liikmena või kelle kohustuste hulka 
kuuluvad meresõiduohutuse, meresõidu 
turvalisuse ning merereostuse vältimise 
ülesanded, võib direktiivi 1999/63/EÜ 
kohaselt lubada erandeid lõigetes 4 ja 5 
sätestatud nõutud puhkeaja suhtes. Võttes 
vajalikul määral arvesse töötajate tervise ja 
ohutuse kaitse üldpõhimõtteid võib 
liikmesriikidel olla siseriiklikke seadusi, 
määrusi või menetlusi, mille kohaselt 
pädev asutus lubab või registreerib
kollektiivlepinguid, mis näevad ette 
erandeid ettenähtud puhkeajast. Võimaluse 
korral järgivad sellised erandid kehtestatud 
norme, kuid võivad arvestada 
sagedasemaid või pikemaid puhkeperioode 
või korvavat puhkeaega, mida antakse 
vahiteenistuses osalevatele meremeestele 
või lähisõidulaeval töötavatele 
meremeestele. Väsimusest põhjustatud 
ohu ennetamiseks ei lubata siiski erandeid 
lõike 4 punktis a ette nähtud minimaalsest 
puhkeajast ning lõike 4 punktis b ja lõikes 
5 ette nähtud puhkeaja erandid peavad 
vastama lõigetes 12 ja 13 sätestatud 
piirangutele. Selliste erandite puhul tuleks
samamoodi võtta arvesse STCW koodeksi 
jaotises B-VIII/1 sätestatud suuniseid 
väsimuse tekkimise ennetamiseks.
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Or. en

Selgitus

Direktiiviga 2008/106/EÜ sätestatud võimalike erandite puhul tuleb järgida Euroopa tööturu 
osapoolte kokkulepet rakendava direktiivi 1999/63/EÜ asjakohaseid sätteid ning tagada ELi 
õigusaktide järjepidevus. Samuti tuleks teha selgeks, et kuigi tuleb tagada tööturu osapoolte 
sõltumatus ELi ja riiklikul tasandil, on vaja väsimuse ennetamiseks objektiivseid piire või 
erivastutusega meremeeste minimaalset puhkeaega.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 15 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Lõikes 11 osutatud erandid lõike 4 
punktiga b ettenähtud puhkeajast ei ole 
lubatud rohkem kui kahel järjestikusel 
nädalal. Kahe järjestikuse erandi vahele 
jääv aeg laeva pardal ei ole lühem kui 
erandi kahekordne kestus.

12. Lõikes 11 osutatud erandid lõike 4 
punktiga b ettenähtud minimaalsest
puhkeajast ei ole lubatud rohkem kui kahel 
järjestikusel nädalal ning tingimusel, et 
minimaalne puhkeaeg ei ole vähem kui 70 
tundi seitsmepäevase ajavahemiku 
jooksul. Lisaks sellele ei ole kahe 
järjestikuse erandi vahele jääv aeg laeva 
pardal lühem kui erandi kahekordne kestus.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas muudatusettepanekuga 21. Lisaks sellele tuleks teksti selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 15 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Lõikes 11 osutatud võimalike erandite 
puhul lõikes 5 sätestatust võib lõike 4 
punktiga a ettenähtud puhkeaja jagada kuni 
kolmeks ajavahemikuks, millest üks on 
vähemalt kuue tunni pikkune ja kumbki 

13. Lõikes 11 osutatud võimalike erandite 
puhul lõikes 5 sätestatust võib lõike 4 
punktiga a ettenähtud minimaalse
puhkeaja iga 24-tunnise ajavahemiku 
jooksul jagada kuni kolmeks 
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ülejäänud kahest ajavahemikust vähemalt 
üks tund. Kahe järjestikuse puhkeaja 
vaheline aeg ei ületa 14 tundi. Erandid ei 
või kesta üle kahe 24tunnise ajavahemiku 
seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

ajavahemikuks, millest üks on vähemalt 
kuue tunni pikkune ja kumbki ülejäänud 
kahest ajavahemikust vähemalt üks tund. 
Kahe järjestikuse puhkeaja vaheline aeg ei 
ületa 14 tundi. Erandid ei või kesta üle 
kahe 24tunnise ajavahemiku 
seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Or. en

Selgitus
See on kooskõlas muudatusettepanekutega 21 ja 22. Lisaks sellele tuleks teksti selgemaks 
muuta.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 16
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 25 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
27a, et võtta asjakohased meetmed 
kõnealuse teabe kogumiseks, säilitamiseks 
ja analüüsimiseks.

3. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
27a, et võtta asjakohased meetmed 
kõnealuse teabe kogumiseks, säilitamiseks 
ja analüüsimiseks vastavalt ELi 
õigusaktides sätestatud
andmekaitsenõuetele. Võimaluse korral 
tuleks teavet edastada, koguda, säilitada 
ja analüüsida anonüümselt. Sama kehtib 
ka teabel põhineva analüüsi tulemuste 
levitamise suhtes.

Or. en

Selgitus

Tuleb juhtida tähelepanu andmekaitsemeetmete järgimise vajadusele.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 17
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse vastavalt artiklile 27a 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva direktiivi V 
lisa liikmesriikide poolt kohustuslikult 
edastatava teabe konkreetse ja asjaomase 
sisu ning üksikasjade osas, võttes arvesse 
andmekaitset käsitlevaid kaitsemeetmeid.

”Komisjonile antakse vastavalt artiklile 
27a õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse käesoleva 
direktiivi V lisa liikmesriikide poolt 
kohustuslikult edastatava teabe konkreetse 
ja asjaomase sisu ning üksikasjade osas, 
järgides ELi õigusaktides sätestatud
andmekaitset käsitlevaid kaitsemeetmeid.

Or. en

Selgitus

Tuleb juhtida tähelepanu andmekaitsemeetmete järgimise vajadusele.


